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WAANzOEkEN
EDuCATIEf LEsprOGrAmmA GrOEp 7 & 8 IN DE kLAs

Tijdens Waanzoeken verkennen leerlingen uit groep 7 en 8 in de klas verschillende thema’s 
rondom beeldlezen door middel van interactieve werkbladen. Optische illusies, krantenfoto’s, 
youtubefilmpjes, schoonheidsidealen en reclametrucs zijn een aantal onderwerpen die de revue 
passeren. In kleine groepjes werken ze aan een presentatie, een quiz of een onderzoekje. De 
bevindingen worden door de leerlingen zelf gepresenteerd. 

MOTI Museumdocent 
Vind je het prettig om tijdens het lesprogramma in de klas ondersteund te worden door een ervaren 
MOTI Museumdocent. Neem contact op met MOTI,  
Email: info@motimuseum.com
Telefoonnummer: 076 529 99 00
Kosten voor MOTI Museumdocent in de klas voor 150 min : €85,- (excl. reiskosten)
Neemt u Waanzoeken af via De Ontdekking deel 2, dan krijgt u kosteloos een MOTI 
Museumdocent. 

WErkWIjzE EN vOOrbErEIDING

Begin met het opdelen van de klas in  9 groepen van 2 a 3 leerlingen. Mochten de groepen te 
groot worden, dan kun je een paar extra groepen vormen. Nummer de groepjes willekeurig. Na 
afloop ontvangen zij het werkbladnummer dat bij dit nummer hoort.

Leg kort uit wat de leerlingen gaan doen. 
Elk groepje wordt eigenaar en onderzoeker van een thema. Bij elk thema hoort een digitaal 
werkblad, dat door het groepje wordt gemaakt. De bevindingen na dit onderzoek worden 
uiteindelijk gepresenteerd aan de rest van de klas. Er volgen dus 9 presentaties. Natuurlijk kun je 
ervoor kiezen om de leerlingen meerdere thema’s uit te laten werken.

Voorbereiding:
• Klas in 9 groepjes verdelen
• Uitprinten werkbladen met opdrachten/ klaarzetten digitale werkbladen op de computer 
voor de leerlingen.

LET OP: download de digitale werkbladen en sla ze op op de harde schijf van de computer. In de 
internetbrowser werken de werkbladen niet volledig. Zodra de leerlingen een werkblad hebben 
ingevuld dient het opnieuw te worden opgeslagen (bijvoorbeeld met de namen van de kinderen of 
het nummer van het groepje in de bestandsnaam). De leerlingen kunnen hun werk opslaan in een 
eigen mapje op de schijf dat in verbinding staat met de Digibord of op usb-sticks.

Duur lesprogramma:  120 – 150 minuten
Groepsgrootte:   maximaal 30 leerlingen
Begeleiding:    Eén docent en één hulpouder of   
    één MOTI Museumdocent
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Benodigdheden tijdens de les:
• Digibord met geluid/ Beamer met boxen
• Computer
• Computerlokaal/ mediatheek/ laptop of pc per groepje
• Internetverbinding/ Wifi
• Software: Acrobat reader, Microsof Office (Word), Flash eventueel 
  Powerpoint of Prezi
• Eventueel usb-sticks
• Eventueel uitgeprinte werkbladen
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LEErDOELEN EDuCATIEprOGrAmmA WAANzOEkEN

• Leerlingen leren beeldonderzoek doen op internet en de resultaten te verwerken. 
• Leerlingen leren hun bevindingen te presenteren 
• Leerlingen leren hun mening te formuleren over een onderwerp
• Leerlingen leren reflecteren op hun eigen onderzoek en dat van anderen

kErNDOELEN sLO/ Tule
Nederlands
Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 
mondeling of 
schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 
informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instruerenen bij het discussiëren.
Kerndoel 3
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of 
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 
schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kerndoel 35
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument.

   TULE: (groep 7/8)
   *  objectieve informatiebronnen

Kunstzinnige Oriëntatie
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
   TULE: (groep 7/8)
   *  betekenis van kleuren
   (symboliek, signaal)
   *  een multimediapresentatie maken
   *  de inrichting van een tentoonstelling
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Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 TULE: (groep 7/8)

• bespreking van ideeën, plannen en keuze mogelijkheden voor het maken van een eigen 
presentatie (tentoonstelling, modeshow, toneelstuk, hoorspel, instrumentaal spel, uitvoering 
schoolorkest of schoolkoor, musical, dansvoorstelling, voordracht van eigen verhalen of 
gedichten)
• mening geven over eigen product en werkproces en over dat van groepsgenoten
• eigen mening met argumenten onderbouwen

Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. – Leerlijn B
   TULE: (groep 7/8)
   *  beeldcultuur van kinderen, bijvoorbeeld tijdschriften, reclame, (computer) 
   animaties

DE CuLTurELE LADEkAsT – doorlopende leerlijn beeldcultuur 

Reflectief vermogen
• De leerling kan een mening formuleren over eigen werk en dat van anderen en deze 

beargumenteren.
• De leerling kan zijn mening over een beeld met argumenten onderbouwen die betrekking 

hebben op de vorm, functie en inhoud

Analyserend vermogen
• De leerling is zich bewust van een aantal maatschappelijke thema’s die een rol spelen bij 

beeldcultuur.
• De leerling kan de functie en inhoud van een beeld duiden in maatschappelijk opzicht.

COmpETENTIEmODEL mEDIAWIjzEr.NET – leerlijn mediawijsheid
Begrip
B1. INZICHT HEBBEN IN DE MEDIALISERING VAN DE SAMENLEVING
B3. ZIEN HOE MEDIA DE WERKELIJKHEID KLEUREN
Gebruik
G1. APPARATEN, SOFTWARE EN TOEPASSINGEN GEBRUIKEN
Communicatie
C1. INFORMATIE VINDEN EN VERWERKEN
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onderzoek de tweets van je favoriete popster

tWitter en schitter. Op Twitter zetten de grootste sterren al hun geheimen, foto’s en 
nieuwtjes. Die zijn door heel de wereld te lezen, volgen en bewonderen. 

1. Wie is de twitteraar, en wat heeft hij/zij getweet?

2. Wat bedoelt de twitteraar? 

OPDRACHT: bezoek de twitterpagina van je favoriete popster. (een twitterpagina vind je via  
      google.nl met de naam van je favoriete popster en het woord ‘twitterpagina’).
      zoek naar de meest opvallende uitspraak. 
      bestudeer de uitspraak, en beantwoord de vragen op dit werkblad. 
      is de uitspraak in het engels, probeer de uitspraak dan te vertalen in het 
      nederlands via www.vertalen.nu/zinnen.

WerkbLad 1
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3. is dit een serieus of een grappig bericht? hoe kun je dit merken?

4. hoe voelde de twitteraar zich toen hij deze tweet plaatste? Waarom denk je dat? 

5. zou je zelf zo’n tweet plaatsen? Waarom wel/ niet? 

Presenteer de twitterpagina en de uitspraak voor de klas, en bespreek daarbij vraag 1 t/m 4.
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 (schaam je op Youtube)

Een reclamespot of een bioscoopfilm is goed in elkaar gezet. Alle foutjes zijn eruit gehaald. Films 
op youtube worden vaak door amateurs* gemaakt. Daarom zien ze er meestal niet zo mooi uit. 
Sterker nog: juist de foutjes worden door iedereen graag bekeken. De hoofdpersonen uit deze films 
zijn echte klunzen! Kijk maar eens naar de volgende 3 films, via deze link. 

*Mensen die niet gestudeerd hebben 

om filmmaker te worden. 

OPDRACHT: OnDeRzOek nu zelf een sCHAAmTevOl filmPje OP YOuTube!
 

 Er moet dus iets goed fout gaan in de film! Bedenk eerst met jouw groepje zoektermen. 
 Welke thema’s spreken jullie aan? (Voorbeelden van zoektermen waarop je kan zoeken:   
 vallen, dansen, make-up, eten, trucs, grappig, blooper… etc. Let bij het kiezen je filmpje op  
 dat de mensen en/of dieren in het filmpje zich geen serieus pijn doen of iets breken.   
 Het moet namelijk wel leuk blijven.)
 Als jullie samen het leukste of beste filmpje hebben gekozen, beantwoord je de vragen op  
 het digitale werkblad.

sHAme On WerkbLad 2
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Wat is de titel van het filmpje? plak hieronder de link uit Youtube. 

Titel: 

Link: 

1. door wie het filmpje is geplaatst, denk je? 
(door de gefilmde persoon, door een vriend/kennis?)

2. stel je voor dat jij de persoon bent die gefilmd werd. zou jij willen dat dit filmpje door 
iedereen te bekijken is? Waarom wel/ niet? 

3. zou jij je schamen voor deze actie, of zou je er wel om kunnen lachen? Leg uit.  

4. zoek 3 reacties van mensen die gereageerd hebben op het filmpje.
1 positieve reactie, 1 negatieve reactie, en 1 reactie die als (goedbedoelde) grap is 
geplaatst.

Posititeve reactie: 

Negatieve reactie: 

Grappige reactie: 

5. Welke reactie zou jij bij dit filmpje willen plaatsen? 

Presenteer jullie film voor de klas, waarbij jullie vraag 1 t/m 3 bespreken. 
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EEN MOOD VOOR ELK TYPJE
Moodboards Maken voor subcuLturen

Misschien heb je er wel eens van gehoord: subculturen. Zo bestaan er punkers, skaters, gabbers, 
kakkers, alto’s… Allemaal mensen die zich onderscheiden, maar toch een beetje anders zijn. 
Je herkent ze aan hun kleding, kapsel en uitstraling. Ook hebben ze vaak een eigen muzieksmaak 
en hobby’s. 

 • Alto’s
 • Gothics
 • Nerds
 • HipHop
 • Hooligans
 • Punkers
 • Hipsters
 • Lolita’s
 • Skaters
 • Skinheads

OPDRACHT: Kies als groepje één van de bovenstaande subculturen uit. 
Van deze subcultuur maken jullie een ‘moodboard’. Dat is een fotocollage die de sfeer weergeeft 
van de subcultuur. In één oogopslag kun je zien waar deze groep mensen voor staat. Denk aan 
plaatjes van mensen, kleding, make-up, stickers en andere ontwerpen. 
Laat in ieder geval de volgende 3 onderdelen terugkomen in jouw/ jullie moodboard:

 • Uiterlijk (kleding, make-up/ kapsel)
 • Muziek of hobby’s
 • (gebruiks-)voorwerp(en)

Het moodboard kunnen jullie digitaal maken, door middel van een fotocollage. 
Gebruik hiervoor het programma Word gebruiken.
Foto’s kun je opzoeken via www.google.nl of www.flickr.com

Presenteer jullie moodboard aan de klas. Vertel niet aan de klas welke subcultuur jullie hebben 
gekozen. Laat de klas raden welke subcultuur bij jullie foto’s hoort.

WerkbLad 3
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PROMOTIE ‘Beloof en geloof!’
WerkbLad 4

In reclames wordt er van alles beloofd. Dit wordt niet hardop gezegd of opgeschreven, maar dit 
kun je zien aan de manier waarop de reclame is gemaakt. 
Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden: 

 

Als je deze parfum 
gebruikt liggen alle 
mooie vrouwen aan 
jouw voeten.

Onze matrassen zijn 
zo comfortabel dat 
je goed uitrust, en 
daardoor blijf je jong 
en mooi. 

Door onze koffie te 
drinken kun jij je 
onderscheiden 
(anders zijn). 

kLik op het plaatje om 
de film te zien!
(er wordt een website 

geopend)

http://educatiemoti.weebly.com/waanzoeken---extra.html
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OPDRACHT: Zoek als groepje een tv-reclame op via www.reclamegemist.tv
Zoek een reclame waarin één van de volgende beloftes te zien zijn:

 • ‘Hier wordt je fit en gezond van!’ 
 • ‘Hier wordt je mooi van’
 • ‘Dit is goed voor je portemonnee’ (dit is goedkoop)
 • ‘Hier zul je echt van smullen’ (dit is lekker)
 • ‘Hierdoor blijf je jong’ 
 • ‘Hierdoor kun je heerlijk ontspannen’
 • ‘Dit is superhandig!’
 • ‘Hierdoor wordt jij echt stoer’

Als je een reclamefilmpje hebt gevonden, beantwoord dan de volgende vragen: 

plak hier de link (urL) van het filmpje:

Waar wordt reclame voor gemaakt? 

 Wat gebeurt er in het filmpje? (er wordt gelachen, gedanst, gepraat, er valt iemand…)

voor wie is de reclame gemaakt, denk je? hoe kun je dit zien? 

Wat valt jou het meest op aan het filmpje? (denk aan personen, licht, kleur, geluid, etc.)

geloof jij de belofte die wordt gemaakt? Waarom wel/ niet? 

Presenteer jullie film aan de klas. Vertel daarbij welke 
antwoorden je hebt gegeven op de vragen. 
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Heb jij iets kunstigs in je huis staan? Of is het maar een namaaksel? 

OPDRACHT: In deze opdracht vind je de titels van beroemde kunstwerken. Maar hoe zien de 
kunstwerken eruit in het echt? Welke kunstnamaaksels zijn er van gemaakt? Onderzoek het ware 
kunstverhaal met de vragen op de werkbladen.  Bekijk voor het maken van de opdracht eerst de 
instructie op de volgende pagina.

Scheid de kunSt 
van de kitSch! 
‘ontdek het ware kunstwerk achter de namaaksels

kies als groepje drie titels van kunstwerken uit het lijstje hieronder.

De Schreeuw
Het melkmeisje
De Nachtwacht
Het meisje met de parel
De volharding der herinnering
De geboorte van Venus
Marilyn diptych
Mona Lisa

inStructie

Zoek via Google Afbeeldingen het originele kunstwerk op die bij de titel hoort. 
Sla de afbeelding van het originele kunstwerk op en plak het in een Word-bestand. Zoek via 
Google het verhaal achter het kunstwerk. Beantwoordt hiervoor de volgende vragen:

Wie heeft het gemaakt?

Wanneer is het kunstwerk gemaakt?

Waar hangt het originele kunstwerk?

Waar gaat het kunstwerk over?

WerkbLad 5



Zoek via Google Afbeeldingen ook een namaaksel van de kunstwerken die jullie hebben gekozen. 
Een namaaksel of nepkunst  is niet door de kunstenaar zelf gemaakt en ziet er net even anders 
uit. Zie hieronder voor voorbeelden.
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Wat is het verschil met het echte kunstwerk? Noem minstens 3 verschillen.

Sla de afbeeldingen van de nepkunstwerken op en plak het in een Word-bestand. 
Maak met de afbeeldingen van de originele kunstwerken en de nepkunstwerken een quiz. Zet de 
quiz in Word op 6 pagina’s: 3 met de nepkunstwerken erop, 3 met de originele kunstwerken.
 

Presenteer jullie kunst-quiz aan de rest van de klas. 
Zeg vooral niets voor!
Vraag je klasgenoten: 
• Is het echt of nep? 
• Hoe heet het kunstwerk? 
• Wie het gemaakt heeft? 
Gebruik de antwoorden van op je werkblad.
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‘Uitersten in schoonheid’
Sta jij weleens voor de spiegel, en denk je dan: ik zou iets willen veranderen aan mezelf? Bedenk 
je dit zelf? Of komt dit omdat je op televisie, internet en in tijdschriften veel mooie mensen ziet, 
op wie je zou willen lijken? 
En wat is eigenlijk mooi? Voor deze opdracht kiest ieder uit het groepje één schoonheidsideaal 
uit de lijst hieronder, en onderzoekt de tegenstelling daarvan. 

schoonheidsideaal  tegenstelling  

grote ogen    grote ogen - heel kleine ogen
volle haardos    volle haardos - fijn haar 
smalle taille (wespentaille)  smalle taille - brede taille
lange benen     lange benen - korte, dikke benen
gespierde man   gespierde man - dunne slungelachtige man
witte tanden    witte tanden - gele/ rotte tanden 
gebruinde huid   gebruinde huid - sneeuwwitte huid
slank lichaam    slank lichaam - dik lichaam 
haar met krullen              haar met krullen - steil haar
met make-up   met make-up  - zonder make-up

OPDRACHT: 
Zoek bij beide onderdelen van de tegenstelling plaatjes op internet. Gebruik 

meerdere zoektermen om goede resultaten te krijgen. Een sneeuwwitte huid kan bijvoorbeeld 
ook ‘bleke huid’ zijn. Kijk voor goede synoniemen op: www.synoniemen.net
Maak gezamenlijk in Word ( of in Prezi (www.prezi.com) of Powerpoint) een presentatie van al 
jullie tegenstellingen.
Presenteer dit voor de klas, waarbij ieder vertelt wat hij/ zij heeft ontdekt. Probeer steeds de vol-
gende vraag te beantwoorden: 

 Is dit schoonheidsideaal altijd mooi? 

Vraag aan de klas of zij het eens zijn met jullie mening. Klasgenoten die een andere mening 
hebben over jouw gekozen schoonheidsideaal mogen ook even aan het woord komen.

Spielgeltje, Spiegeltje... WerkbLad 6
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Krantenkiekjes kijken 

‘Welke waarheid zie je?’

Bij deze opdracht vind je 5 foto’s uit het nieuws. De foto’s hebben lang geleden allemaal in de 
krant gestaan, en vertellen een verhaal. Maar welk verhaal zie jij? Kies als groepje één foto uit. 
Via                    kun je de plaatjes downloaden. 

OPDRACHT: Beantwoord de vragen op het werkblad (zie volgende pagina). 

Krantenkiekjes kijken 
WerkbLad 7

http://educatiemoti.weebly.com/waanzoeken---extra.html


18

Werkblad
1. Wat zie je op de foto? (bijvoorbeeld mensen, dieren, natuur… etc.)

2. Welk gedeelte van de foto valt op? Hoe komt dit? 

3. Wat is hier aan de hand, of wat is hier gebeurd volgens jou? Waarom denk je dat? 

4. Welk gevoel krijg jij als je naar de foto kijkt? Leg uit hoe dit komt.

Via Google afbeeldingen kun je nu onderzoek doen naar het echte verhaal achter de krantenfoto. 
Op de volgende pagina vind je een instructie hoe dit werkt.

OPDRACHT: Presenteer nu één voor één jullie foto voor de klas. Stel nu de vragen op het werk-
blad aan de klas. Vertel daarna wat je zelf ingevuld had. Sluit af met het échte verhaal achter de 
krantenfoto.
 

Werkblad
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Instructie
Ga naar www.google.nl en selecteer afbeeldingen. Je komt dan bij dit zoekveld. Via het icoon met 
de camera kun je plaatjes uploaden. 

Wanneer dit venster verschijnt, kies je ‘Een afbeelding uploaden’, en kies je de 
krantenfoto die staat opgeslagen op je computer. In de zoekresultaten kom je terecht bij de 
website waar het plaatje te vinden is. Zoek goed, en je vind de beschrijving van de foto ook. 

Instructie
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WHO IS WHO-QUIZ      
‘van bio naar smoelenboek’

Karakters ken je van tv-reclame, strips, tekenfilms, stripverhalen en games. Het zijn verzonnen 
figuurtjes (fictief noem je dat), die op een frisse manier zijn getekend. De juiste vormen en kleuren 
zijn bij elkaar gezet, zodat de karakters opvallen. Ook hebben ze allemaal wel een duidelijke eigen-
schap: ze zijn grappig, onnozel, sterk, heldhaftig of gek. Kijk maar eens naar de volgende karak-
ters, die je vast wel kent:

 

OPDRACHT: Zoek nu met jullie groep vijf bekende karakters op via Google Afbeeldingen. Be-
denk voor elk karakter een uiterlijke kenmerk (gezicht, kleding, haar, lichaam, kleuren, mens/dier) 
en een innerlijk kenmerk (karaktereigenschap). Het innerlijke en uiterlijke kenmerk geef je steeds 
weg als tip, zodat het karakter geraden kan worden. Zet de quiz in Word op 10 pagina’s: 5 met de 
tips erop, 5 met de karakters.
Kijk in het voorbeeld hoe het werkt:

Uiterlijk kenmerk   Innerlijk kenmerk   Karakter (uitslag!)

Geel/ vierkant    Altijd vrolijk 

Let op: 
 • Zorg dat minstens 1 karakter uit een computergame komt
 • Zorg dat minstens 1 karakter uit een stripverhaal komt
 • Zorg dat 2 karakters moeilijk te raden zijn 

Presenteer jullie karakter-quiz aan de rest van de klas, en zeg vooral niets voor! 

WerkbLad 8
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ogenschijnlijke raadsels   

‘een quiz van optische opgaven’

Houden jouw ogen je wel eens voor de gek? Zie je soms dingen die niet kunnen? 
Een optische illusie heb je vast wel eens gezien: draaiende slangen, een patroon met rechte, en 
toch ook golvende lijnen of een zoekplaatje met allerlei mysterieuze wezens.

OPDRACHT: Voor deze opdracht stellen jullie een quiz samen van 8 optische illusies. 
  Gebruik Google.nl en Google afbeeldingen, en zoek op de volgende zoektermen: 

   Beeldbedrog
   Optische illusie
   Gezichtsbedrog
   Beeldmanipulatie

Bedenk zelf ook zoektermen. Kies samen de 4 beste, leukste of moeilijkste plaatjes uit voor de 
quiz. Gebruik Word (of PowerPoint of Prezi (www.prezi.com)). Presenteer jullie quiz aan de klas. 
Iedereen van het groepje kan minimaal 2 plaatjes presenteren. 

  tip: zoek ook eens naar websites met optische illusies, of voer de zoektermen via Youtube.nl in.

WerkbLad 9
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